Bostadsrum/samtliga rum
Dammsugning och moppning av golv
Rengöring av golvlister, dörrfoder, dörrar, elkontakter,
lysknappar.
Rengöring av karmar, fönsterbrädor samt målade ytor.
Rengöring av garderober, in- och utvändigt (om de är tömda).
Rengöring av element.
Avdamning av väggar.
Fönsterputsning.
Kök
Kyl, sval och frys in- och utvändigt rengörs (De måste vara
tömda och avfrostade av KUNDEN.Innan städning påbörjas)
Spis/ugn in- och utvändigt och även bakom. Ugnsplåtar rengörs
också.
Diskmaskin rengörs in- och utvändigt, dock ej bakom.
Skåp, lådor och bänkar rengörs (inuti om de är tömda)
Skåpsluckor/skåpsdörrar rengörs.
Rengöring av köksfläkt och filter.
Avtorkning av väggar.
Badrum/toalett/tvättstuga
Rengöring av toalettstol och tvättställ
Rengöring av badkar, in- och utvändigt samt under
Rengöring av väggar, avkalkning
Element rengöring
Torktumlare och torkskåp rengörs in-utvändigt.
Golvbrunnar öppnas och rengörs inuti --(Vi åtgärdar ej
eventuella stopp i golvbrunnar).
Skåpsutrymmen rengörs
Avtorkning av fast belysning
Fönsterputsning av fönster och putsning av speglar
Rengöring av badrumsskåp, in- och utvändigt -((front till
badkar/Jacuzzi nedmonteras och återställes av KUNDEN).
Garanti
Vi har en kvalitetsgaranti som innebär att vi omgående rättar till det Du
eventuellt inte är nöjd med. Dock bör reklamationen anmälas senast två
dagar efter servicetillfället
Vi förbehåller oss rätten av avsäga oss en städning ifall vi anser att

lägenheten är onormalt nedsmutsad, dock ger vi dig möjligheten till
timdebitering eller ett nytt fast pris baserad på lägenhetens befintliga
skick.
OBS! Detta är mycket ovanligt, men det händer ibland att vi kommer till
lägenheter som snarare behöver en sanering och inte en flyttstädning.
Hur går det till?
Vi ger offert utifrån era uppgifter om kvm, adress, typ av bostad,
datum och tider. Priset baseras på bostadsytan. Boytor såsom
källare, vindsutrymme, garage och förråd tillkommer löpande på
timdebitering.
Vår personal kontaktar er några dagar innan om nycklar, mötesplats
och andra praktiska frågor.
Innan flyttstädning påbörjas går vi igenom bostaden, så att
förutsättningarna överensstämmer med beställningen.
Vid avvikelser och onormalt nedsmutsat så regleras priset till rätt
nivå innan påbörjad städning .
Vi har eget materiel med oss.
Flyttstädning genomförs systematiskt med hjälp av våra checklistor 2
timmar innan avslut ringer vår personal för att stämma träff med er på
plats. All städning kontrolleras och eventuella brister åtgärdas.

